عن النظام السياسى المقترح
فى الدستور القادم

عبد الغفار شكر

يرى الكثيرون أن مصر التى خضعت عمى مدار تاريخيا الطويل ألنظمة إستبدادية  ،وتأصمت فى
نظميا السياسيىو مظاىر عديدة لمسمطوية وطغيان السمطة التنفيذية عمى السمطات األخرى وعمى المجتمع

كمو  ،مصر بتاريخيا ىذا فى أشد الحاجة إلى األخذ بالنظام البرلمانى الذى يجعل لمسمطة التشريعية

المنتخبة من الشعب دو اًر أساسياً فى مراقبة السمطة التنفيذية ومحاسبتيا وسحب الثقة من الحكومة ،
وانتخاب رئيس الجميورية وسحب الثقة منو وتقميص سمطاتو ليصبح رم از لسيادة الدولو فقط

ومع ذلك فإن ظروف مصر الحالية وتشتت القوى السياسية وغياب القيم الديمقراطية وضعف الثقافة

الديمقراطية يضع البالد فى ميب الريح إذا أخذنا بالنظام البرلمانى اآلن  ،وىناك أمثمة عديدة لدول
أوروبية أخذت بيذا النظام وتعرضت لعدم إستقرار وتوالى فييا تشكيل حكومات إئتالفية ضعيفة سرعان ما
كان اإلئتالف المساند ليا ينيار فتسقط الحكومة مثل الجميورية الرابعة فى فرنسا وجميورية فيمارفى

ألمانيا بعد الحرب العالمية األولى وايطاليا خالل فترة الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن العشرين

.

وحرصاً عمى أن تستقر الحياة السياسية فى مصر فى الفترة األولى من قيام نظام ديمقراطى فى ظل

الدستور الجديد وفى نفس الوقت نتجنب مخاطر عودة اإلستبداد والسمطوية مرة أخرى فإن النظام

السياسى المقترح لدورتين إنتخابيتين ينبغى أن يكون نظاماً برلمانياً فى األساس يأخذ ببعض سمات

النظام الرئاسى  .وذلك فى ضوء األفكار األساسية اآلتية :

النظام السياسى  :مختمط يجمع بين سمات من النظام البرلمانى وأخرى من النظام الرئاسى .
العالقة بين السمطات  :الفصل بين السمطات والرقابة المتبادلة  ،مع التوازن بينيا .
رئيس الدولة  - :ينتخب باإلنتخاب الحر المباشر .

 ال يرأس السمطة التنفيذية وانما يكون حكماً بين السمطات ،ورم اًز لسيادة الدولة . يعين رئيس الو ازراء ونوابو والوزراء ونوابيم ويعفييم من مناصبيم . -يعيين رؤساء البعثات الدبموماسية فى الخارج .

 يعمن حالة الحرب وينيييا بعد التصديق من السمطة التشريعية . -يوقع المعاىدات بعد التصديق عمييا من السمطة التشريعية .

 -يحل مجمس الشعب بتوصية من رئيس الوزراء أو بقرار منو .

 -يقيل الحكومة إذا إنتخب مجمس الشعب بعد الحل بنفس األغمبية الحزبية .

السمطة التشريعية  :تتشكل من مجمس واحد ىو مجمس الشعب ويمغى مجمس الشورى .
 يتولى مجمس الشعب سمطة التشريع ومراقبة ومحاسبة السمطة التنفيذية وسحب الثقة من الحكومةوالوزراء  ،يقر الموازنة العامة لمدولة ويعدليا ويراقب تنفيذىا .

 يحيل رئيس الجميورية لممحاكمة إذا ثبتت مسئوليتو ومن خالل محكمة خاصة وبناء عمى قرارمن النائب العام ووضع آلية لذلك ( قانونية ) .

 -تشكل الحكومة من الحزب الحاصل عمى األغمبية أو التحالف الحزبى الحاصل عمى األغمبية .

 -إلغاء نسبة  %05لمعمال والفالحين .

السمطة التنفيذية :

 يرأس السمطة التنفيذية مجمس وزراء يشكمو الحزب أو اإلئتالف الحزبى الحاصل عمى األغمبيةويكون مسئوالً أمام مجمس الشعب .

 النظام اإلدارى لمدولة يقوم عمى المؤسسات وليس األفراد ويكون اإلختيار فى جميع وظائف الدولةعمى أساس الكفاءة واألىمية وليس عمى أساس الدين أو العرق أو النوع .

 تقوم السمطة التنفيذية عمى الالمركزية وتختص السمطة المركزية بالتخطيط ووضع السياساتالعامة ومراقبة تنفيذىا  ،ووضع األولويات وينص عمى نظام الحكم المحمى فى باب مستقل
بالدستور وال توضع مواده تحت باب السمطة التنفيذية  .وتشمل الالمركزية كافة الجوانب المالية

واإلدارية .

السمطة القضائية :
 تعزيز وتأكيد إستقالل القضاء  ،وتحديد مكونات السمطة القضائية  ،ومنع تدخل السمطة التنفيذيةفى شئون القضاء  .وتحديد والية القضاء العسكرى بمحاكمة العسكريين فقط عن الجرائم العسكرية

وعدم إمتداد ىذه الوالية إلى غيرىم  ،واحترام األحكام القضائية وتنفيذىا  ،ويعتبر عدم التنفيذ

جريمة ال تسقط بالتقادم .

 وضع آليات لتشكيل المحكمة الدستورية واختيار قضاتيا دون تدخل من السمطة التنفيذية أورئيس الجميورية .

 -إشراف القضاء عمى اإلنتخابات العامة والمحمية .

السمطة المحمية

يقترح ان توضع المواد الخاصة بالحكم المحمي و الالمركزية في باب مستقل تحت عنوان الصمطة

المحمية و ليس في باب السمطة التنفيذية كما هو وارد في دستور  1791و في ما يمي المواد

المقترحة لهذا الباب

المادة  :1تنقسم جميورية مصر العربية إلى وحدات محمية منيا المحافظات والمدن والقرى ،ويكون لكل
منيا الشخصية المعنوية .ويجوز إنشاء وحدات محمية أخرى بالقانون.

ويجوز أن تشمل الوحدة المحمية الواحدة أكثر من قرية أو مدينة وكل ذلك عمى الوجو المبين فى القانون.

ويراعى عند إنشاء والغاء وتعديل الحدود بين الوحدات المحمية الظروف االقتصادية واالجتماعية لموحدة
المحمية وتقاليدىا التاريخية والثقافية ،وضرورة أخذ راى السكان المحميين ،وفقا لما يحدده القانون.

المادة  :2الحكم المحمى حق لممواطنين المحميين فى المحافظات والمدن والقرى .ويمارس المواطنون
الحكم المحمي ،من خالل االستفتاءات واالنتخابات ،والمجالس الشعبية المحمية المنتخبة ،وغير ذلك من
أشكال التعبير المباشر لممواطنين عن إرادتيم.

مادة  : 3يمثل الوحدة المحمية مجمس شعبي محمى ينتخب باالقتراع السرى المباشر وينتخب المجمس
رئيسو ووكيمو أو وكالءه من بين األعضاء المنتخبين .ويحدد القانون مدة المجمس وعدد األعضاء وجميع

أحكام االنتخاب .ويتم اختيار الرؤساء التنفيذيين باالنتخاب المباشر عن طريق المواطنين أو المجالس
الشعبية المحمية ،وفقا لمطريقة التى يحددىا القانون.

مادة  : 4يكون حق االنتخاب المحمى لمن ليم حق انتخاب أعضاء مجمس الشعب ولمناخب أن يرشح
نفسو لعضوية ىذه المجالس بالشروط التى يبينيا القانون.

مادة  : 5يختص القضاء بالفصل فى الطعون االنتخابية وفى سقوط العضوية ،وذلك عمى الوجو المبين

فى القانون.

مادة  : 6تختص المجالس الشعبية المحمية بكل ما ييم الوحدات التى تمثميا وتنشئ وتدير المرافق

واألعمال االقتصادية واالجتماعية والثقافية والصحية وتسير عمى رعاية مصالح الجماعات واألفراد ،وذلك

كمو عمى الوجو المبين فى القانون.

مادة  : 7تعمل القوانين عمى استقالل المجالس الشعبية المحمية بشؤون التعميم فى مراحمو األولى ..التعميم
الفنى والطب العالجى وشؤون المواصالت والطرق المحمية واألسواق وشتى المرافق والخدمات

االجتماعية.

مادة  : 8ق اررات المجالس الشعبية المحمية الصادرة فى حدود اختصاصيا نيائية وال يجوز تدخل السمطة
بعضا،
التنفيذية إال لمنع تجاوز المجالس ىذه الحدود أو إضرارىا بالمصمحة العامة أو بمصالح بعضيا ً
وذلك عمى الوجو المبين فى القانون .

وعند الخالف عمى االختصاص الدستورى لموحدات المحمية تفصل فيو المحكمة الدستورية العميا.

مادة  : 9تدخل فى موارد الوحدات المحمية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحمى أصمية كانت أو إضافية
وذلك كمو فى الحدود التى يقررىا القانون.

ويجب أال تتناول ىذه الضرائب والرسوم انتقال األشخاص أو مرور األموال بين الوحدات المحمية ،وأال

تقيد حق المواطنين فى ممارسة مياميم وأعماليم فى أراضى الوطن.

وتدخل فى موارد الوحدة المحمية حصيمة ضريبة األمالك المبنية وحصيمة ضريبة األطيان ،وفقا لمقانون.
مادة  :10تتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة لموحدات المحمية القواعد واإلجراءات المتبعة فى
جباية أموال الدولة.

مادة  : 11جمسات المجالس الشعبية المحمية عمنية ،عمى أنو يجوز عقد الجمسة بييئة سرية فى الحدود

التى يقررىا القانون.

مادة  : 12يختص كل مجمس شعبى محمى بوضع ميزانية سنوية شاممة إليراداتو ومصروفاتو ،ويبين

القانون القواعد التى تتبع فى وضع الميزانية كما يحدد المدة التى يجوز فى خالليا لمسمطة التنفيذية
االعتراض عمى الميزانية وكيفية الفصل فى ىذا االعتراض.

ولمسمطة التنفيذية فى جميع األحوال أن تطمب إدراج المبالغ الالزمة لتأدية الخدمات العامة وااللتزامات
التى تفرضيا القوانين عمى المجالس .كما يختص كل مجمس بوضع الحساب الختامى عمى السنة المالية

وفقًا لمقانون.
وتنشر ميزانيات المجالس الشعبية المحمية وحساباتيا الختامية وفقًا لمقانون.
مادة  : 13تكفل الدولة ما تحتاجو الوحدات المحمية من معاونة فنية وادارية ومالية وينظم القانون ىذه

المعاونة.

مادة  : 14ينظم القانون تعاون الوحدات المحمية فى األعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينيا
وبين مصالح الحكومة فى المحافظات.

مادة  : 15ال يجوز حل المجالس الشعبية المحمية بإجراء إدارى شامل.
وال يجوز حل أى منيا إال فى (حالة الضرورة) «حاالت استثنائية» بمرسوم مسبب ويجب أن يحدد

المرسوم تاريخ تشكيل المجمس الجديد فى موعد ال يتجاوز شيرين.

وينظم القانون تشكيل مجمس مؤقت يحل محل المجمس خالل فترة الحل لتصريف الشؤون الجارية
واألعمال التى ال تحتمل التأخير.

عبدالغفار شكر
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